
WWW.AKROPOLIS-GELEEN.NL 3 gangen / 2 gangen/ Mezedes/ Kids

VOORG E R E CH T

+
HOO FDG E R E CH T

+
D E S S E R T



BRUSCHETTA

meerprijs op het menu
 bij deze voorgerechten

TZATZIKI  met pitabrood
KRUIDENBOTER  met stokbrood 

GEBAKKEN COURGETTES
KEFTEDAKIA Griekse gehaktballetjes in tomatensaus

SARDIENTJES 
KALAMARIA

FETA SAGANAKI gebakken fetakaas

FETA MELI fetakaas met honing in filo deeg 

PEPERONI GRILL peperoni’s van de grill
SPANAKOPITA bladerdeeg gevuld met feta en spinazie
FLORINIS PEPERIES geroosterde paprika’s gevuld met feta

BABY KALAMARIA +2,50
SCAMPI’S PIKANT +4,00

PIKILIA WARM +10,00p.p.*
SCAMPI’S SAGANAKI +4,50

VOORGERECHT

3 GANGEN €38,50

* vanaf 2 personen

GEACHTE GAST Om het voor iedereen zo vlot mogelijk te laten verlopen,
is afrekenen enkel mogelijk per tafel. Bedankt voor uw begrip.

MENU
KEUZE



meerprijs op het menu
 bij deze hoofdgerechtenHOOFDGERECHT

KALAMARIA SCHOTEL

VEGETARISCHE SCHOTEL
Florini’s paprika, gebakken courgettes, 
spanakopita en stukje feta saganaki

VIS SCHOTEL
 kalamaria, victoriabaarsfilet en scampi

GYROS
GYROS MET KALAMARIA
GYROS DJUWETSCH
gyros in romige metaxasaus
afgebakken met kaas

twee stuks en gyros
SOUVLAKI SCHOTEL 

DIAS SCHOTEL
 souvlaki, suzuki en gyros

HERMUS SCHOTEL
 suzuki, souvlaki, schnitzel en gyros 

OLYMPIA SCHOTEL
kipfilet, schnitzel, suzuki en gyros

PASTA KIPFILET 
met champignons
BEKRI MEZE
 varkenshaas met romige metaxasaus

SAMOS SCHOTEL
 kipfilet met romige metaxasaus

SOUVLAKI SPECIAAL
 varkenshaas aan spies met gyros

DELPHI SCHOTEL 
ossenhaas, suzuki, souvlaki en gyros

AKROPOLIS SCHOTEL 
schnitzel, souvlaki, lamskotelet en gyros

UNAN SCHOTEL 
lamskotelet, ossenhaas en 2 kipfilets

MARIA CALLAS SCHOTEL
souvlaki, gyros, zalm en kalamaria

KALAMARIA MET SCAMPI’S 

GEGRILDE GAMBA’S
wilde vangst - A kwaliteit

PASTA SCAMPI’S
 met metaxasaus

 met gyros  
KIPSOUVLAKI SPECIAAL

LADY CUT
Argentijnse ossenhaas ca.200gr.

ca. 400gr.
ARGENTIJNSE OSSENHAAS

LAMSKOTELETTEN
French racks - A kwaliteit

+3,00

+5,50

+3,50

+7,50

+5,00

+4,00

+11,50

+4,00

+2,50

+8,50

+19,50

+8,50

Alle vlees-hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, frites, tzatziki en garnituur.

Alle vis-hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, frites, vissaus en garnituur.

Alle vegetarische-hoofdgerechten worden geserveerd met rijst, frites, tzatziki en garnituur.

Gerechten wijzigen is helaas niet mogelijk.

3 GANGEN MENU
KEUZE



meerprijs op het menu
 bij deze desserts

DAME BLANCHE 

seizoensgebonden
IJS MET VERSE AARDBEIEN

CHOCOLADE MOUSSE
TIRAMISU

BAKLAVA
bladerdeeg walnoten gebak +2,00 

LAVA CHOCOLADESOUFFLÉ
 met vanille-ijs +3,00

DESSERT

meerprijs op het menu
 bij deze desserts

+3,00 

HOOFDGERECHT + KINDERIJSJE

KIDS - 

  

FRIKANDEL           
KIPNUGGETS 

           SOUVLAKI
GYROS            
KALAMARIA           

BIEFSTUK

           

€15,00

3 GANGEN MENU
KEUZE

12 JAAR!!
KIDS T/M

2 GANGEN



meerprijs op het menu
 bij deze desserts

vanaf 2 personen

DAME BLANCHE 

seizoensgebonden

vanaf 2 personen

IJS MET VERSE AARDBEIEN

CHOCOLADE MOUSSE
GRAND DESSERT

TIRAMISU

BAKLAVA
bladerdeeg walnoten gebak +2,00 

LAVA CHOCOLADESOUFFLÉ
 met vanille-ijs +3,00

DESSERT

DISHES TO SHARE

GEVARIEERDE SPECIALITEITEN SCHAAL

      

victoriabaars, kalamaria, scampi, lamskotelet, souvlaki en gyros

PARIS & HELENI SCHAAL         
Argentijnse ossenhaas, gyros, gamba’s, scampi’s pikant en kalamaria

Alle ‘Dishes to Share’ gerechten worden geserveerd met rijst, frites, tzatziki en garnituur.
Gerechten wijzigen is helaas niet mogelijk.

APHRODITE SCHAAL

      

varkenshaas, ossenhaas en schnitzel

    

€38,50 p.p.2 GANGEN MENU
KEUZE



MEzeDES

 

     

ONZE CHEFS ZIJN ER KLAAR VOOR.

 

     

Laat je lekker verassen door dagverse kleine hapjes uit de Griekse / Mediteraanse keuken. 

In Griekenland worden in samenzijn van familie of vrienden vaak kleine hapjes gegeten in 
de vorm van tapas. De kleine bordjes en schaaltjes worden gedeeld aan tafel wat niet alleen zorgt 
voor een geweldige variatie aan smaken maar creëert ook een levendige sfeer waar 
de Grieken bekend om staan. 

We serveren de mezedes in twee of drie gangen.
Hoe groter het gezelschap, hoe groter de variatie.

LET OP:   
MEZEDES KUNT U ALLEEN PER TAFEL BESTELLEN 
EN MINIMAAL VANAF 2 PERSONEN

    

€45,00 p.p.

EXCLUSIEF MEZEDES ARRANGEMENT


